5. Regeldruk
Uit artikel 5 van de herziene EPBD volgt dat het niveau van eisen waaraan een bijna
energieneutraal gebouw moet voldoen, kostenoptimaal moet zijn. Deze analyse is voor
de 2019 in werking getreden eisen voor overheidsgebouwen vastgelegd in het DGMRrapport “Kostenoptimaliteit BENG-eisen overheidsgebouwen” van 6 juli 2017. Met
voorliggende wijziging van het Bouwbesluit 2012 gaan de BENG eisen voor alle
gebouwen gelden.
Dit wijzigingsbesluit heeft invloed op de regeldruk. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport
“Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012, financiële effecten van bijna energieneutraal
bouwen (BENG)” (Sira Consulting, 11 februari 2019).
In overeenstemming met het raamwerk dat voor kostenoptimaliteitsberekeningen in de
herziene EPBD is voorgeschreven, is in dit rapport voor de BENG-eis 2 (primaire fossiele
energiegebruik) de kostenoptimaliteit beschouwd, en voor BENG 1 (energiebehoefte) en
BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) de kosteneffectiviteit. Meer concreet betekent
dit dat de regeldruk is berekend aan de hand van alle gebouwtypen die zijn
onderscheiden in de in onderdeel 1 van dit algemeen deel van de toelichting bedoelde
kostenoptimaliteitsstudie. Hierbij gaat het in principe om de meerkosten die niet worden
terugverdiend door de besparing in de energiekosten. In het rapport wordt daarbij
ingegaan op de verschillende referentiegebouwen en is per gebouwtype gerekend met
bedragen per m2. Hieronder is alleen ingegaan op het onderscheid tussen woningen en
utiliteitsbouw.
In het rapport worden de effecten van BENG in drie onderdelen onderscheiden:
A. Gebouwen moeten voldoen aan de nieuwe BENG-eisen
B. Certificeringsplicht voor energieadviseurs
C. Berekenen van de energieprestatie conform NTA 8800
A
Er is geen sprake van eenmalige lasten voor bedrijven bij onderdeel A.
De voornaamste lastentoename vloeit voort uit de hogere eisen aan bouwwerken. De
totale meerkosten van BENG-conform bouwen bedragen voor woningbouw tussen de
€25,3 en de €175,8 miljoen per jaar. Voor utiliteitsbouw bedragen de jaarlijkse
meerkosten tussen de € 136,2 miljoen en € 544,6 miljoen per jaar. Dit betekent dat de
meerkosten voor een woning gemiddeld tussen de €3,21 en €22,45 per m2 bedragen. De
meerkosten zullen per woning derhalve gemiddeld tussen de €380 en €2660 bedragen.
Voor utiliteitsbouw bedragen de meerkosten tussen de €12,51 en €50,05 per m2.
Daarnaast zijn er kosten die door de invoering van de Wet Voortgang Energietransitie
(Wet Vet) met ingang van 1 juli 2018 worden veroorzaakt. Als gevolg van
inwerkingtreding van de Wet Vet is de aansluitplicht op aardgas in principe vervallen.
Deze kosten bedragen € 1022,7 miljoen tot € 463,8 miljoen en zijn niet toe te rekenen
aan de voorliggende wijziging van het Bouwbesluit 2012.
De ontwikkelingen van energiebesparende technieken staan niet stil. Daarnaast zullen de
prijzen van energie toenemen. Dit heeft invloed op de lasten op langere termijn.
Het is aannemelijk dat dankzij innovatie, een toenemende vraag naar energiebesparende
technieken en hogere kosten voor energie de meerkosten van BENG-conform bouwen per
saldo zullen afnemen. De meerkosten van BENG-conform bouwen zoals deze in het
bovengenoemde Sira-rapport zijn berekend, vormen hiermee naar verwachting een
worst-case scenario.

De bestuurlijke lasten voor overheden zijn relatief beperkt. De eenmalige kosten van het
kennisnemen van de BENG eisen zijn uitgaande van 16 uur à € 62 per uur per gemeente
en 355 gemeenten € 352.000. Er worden geen structurele gevolgen verwacht voor
overheden.
Onderdeel B
De certificeringsplicht leidt tot eenmalige effecten voor bedrijven omdat het nieuwe deel
van BRL 9500 moet worden gecertificeerd. De kosten om te voldoen aan het nieuwe deel
van de BRL 9500 zijn naar verwachting € 1.100 voor 40 bedrijven, totaal € 44.000.
Ook zijn er eenmalige kosten voor de tijdsbesteding van bedrijven om voorbereidingen
en aanpassingen te treffen. De benodigde tijdsinvestering is geraamd op één dag. De
kosten van een verdiepingscursus bedragen circa € 600, de kosten van het bijbehorende
examen bedragen circa € 500. De lasten voor alle bedrijven resulteren daarom in: (8 uur
x€ 54/u + € 1.100) x 800 ofwel circa € 1,2 miljoen.
Daarnaast zijn er de kosten van een cursus en het vakbekwaamheidsexamen voor
medewerkers. Voor dit onderzoek is ervan uitgegaan dat bij de 40 certificaathouders,
gemiddeld 2 personen werkzaam zijn die een cursus volgen en een
vakbekwaamheidsexamen afleggen. De kosten voor een driedaagse cursus inclusief
vakbekwaamheidsexamen zijn € 1.830. De totale kosten zijn (24 uur x€ 54/u + € 1.830)
x 2 x 40 ofwel circa € 250.000.
Er zullen naar verwachting 4 nieuwe aanbieders zich op de markt begeven. Deze
bedrijven maken om zich te laten certificeren eenmalige kosten van in totaal € 13.000.
Gecertificeerde bedrijven krijgen daarnaast ook te maken met structurele meerkosten
vergeleken met de kosten die gemaakt werden bij toepassing van de eerdere versie van
de BRL. Deze structurele kosten bedragen circa € 0,1 miljoen per jaar.
Onderdeel B leidt niet tot bestuurlijke lasten.
Onderdeel C
Het berekenen van de energieprestatie op basis van NTA 8800 leidt in principe niet tot
regeldruk of bestuurlijke lasten.

